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 چکیده

 وکارهایکسبکارهای آنالین جای خود را به وامروزه، کسب

های دیجیتالی، درصدد جایگزینی، آن پول تبعبهاند و سنتی داده

های های دیجیتالی، پولهای کاغذی هستند. پولپول

ها افزایش امنیت و حذف واسطه هستند که برای ایشدهرمزنگاری

و برای انتقال در اینترنت  اندشدهطراحیکارها ودر کسب

های دیجیتالی در کشور ما بحث پول گیرند.قرار می مورداستفاده

بر آن است که شود. بر این اساس پژوهش حاضر تر میداغ هرروز

در  موجود و نتایج مبانی نظری ،ادبیاتبررسی با استفاده از 

سیستماتیک بر اساس -قاالت داخلی و خارجی به شیوه مروریم

در این زمینه و مطالعات مروری و  شیوه پریزم، پس از غربالگری

ی آن ای به بحث پیرامون ارزهای دیجیتالی بپردازد و آیندهکتابخانه

های مدون شده بر یافته بینی کند.پیشبر اساس مطالعات پیشین، را 

، هوش مصنوعیهای بر اساس شاخصهای قبلی اساس پژوهش

این است  دهندهنشانو تحلیل تکنیکال  تحلیل، مروری-تفسیری

را همچنان در پیش خواهد  کوین حرکت رو به رشد خودکه: بیت

 احتمالبهبه اقتصاد فعلی جهان و بحران کرونا،  با توجهگرفت و 

شکستن رکورد تاریخی  افزایش قیمت و  درصد، مستعد 33/66
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Abstract: 
Today, online businesses have given way to traditional 

businesses, and as a result, digital currencies are 

looking to replace paper currencies. Digital currencies 

are encrypted currencies that are designed to increase 

security and eliminate intermediaries in businesses and 

are used to transmit over the Internet. The issue of 

digital currencies in our country is getting hotter every 

day. Accordingly, the present study intends to discuss 

the literature, theoretical foundations and results in 

domestic and foreign articles in a review-systematic 

manner based on the prism method, after screening in 

this field and review studies and libraries to discuss 

Pay attention to digital currencies and predict its future 

based on previous studies. Findings based on previous 

research based on artificial intelligence, interpretive-

analytical, review and technical analysis indicators 

indicate that: Bitcoin will continue to grow and, given 

the current world economy and the Corona crisis, it is 

likely 66.33% is prone to price increases and breaking 

its historical record after 2021. 
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 2222کوین در سال ی بیتبینی آیندهپیش :ارز دیجیتالبر  کیستماتیس یمرور محمد امین ترابی:

 مقدمه. 1

 خریدوفروشفعلی در بین مردم جامعه توسعه پیدا کند، از معامالت کاال به کاال جهت  صورتبهپیش از اینکه پول، یعنی ابزار معامله، 
مشخصی داشتند: مورد طلب عموم مردم بودند، ارزش داشتند و همچنین های برای معامله ویژگی مورداستفادهکاالهای  شد.استفاده می

ی بها مانند طال بودند که تا پیش از دههی دیگری از پول کاالیی، فلزهای گرانکردن بودند. نمونه و قابل ذخیره حملقابلبادوام، 
است که نیازی به  1 وع دوم پول، پول فیات(. ن1977همکاران، و  مهرآرا) گرفتقرار می مورداستفادهپول رایج  عنوانبهها ، قرن1791

شود. پول بدون پشتوانه به پشتیبانی فیزیکی کاالیی ندارد. در عوض ارزش آن توسط عرضه و تقاضا و باور مردم به ارزش آن تعیین می
طال استخراج کنند که از ارز  قدرآنستد همیشه تواناین دلیل به وجود آمد که طال منبعی نادر بود و اقتصادهای دارای رشد سریع نمی

 .(1977و همکاران،  دادسرشت)شان حمایت کندمورداستفاده
ی انواع فیزیکی این دسته از پول شامل همه ؛ پول نوع اول:کرد تقسیم دسته سه به را آن باید پول کردن ترگیریاندازهقابل برای 

و  خریدوفروشترین و محدودترین نوع آن است که برای ساده که شودهای مسافرتی میو چک های دیداریها و ارزها، سپردهسکه
های و سپرده نوع اول یهای دستهی پولتر همهاین دسته با شاخص گسترده دوم: نوع پول ،گیردقرار می مورداستفادهها انجام پرداخت

ها توان آنهاییست که میی پولدهندهشود. این گروه نشانهای غیردولتی بازار را شامل میالحسنه و سرمایههای قرضدار، سپردهمدت
های ی سپردهو همهنوع دوم  هایی پولترین نوع پول که شامل همهگسترده، پول نوع سوم:به نقدینگی تبدیل کرد راحتیبهرا 

به مبلغ  توانمیاین سه دسته از پول  کردنجمعشود. با های نقدی میمدت و داراییههای دولتی، توافقات خرید کوتابلندمدت، سرمایه
 (.۲1۲1، ۲)اور و بوهمدست پیدا کردپول کشور یا همان مقدار پول موجود در یک اقتصاد 

 علم از آن در که کشدیجی. گرددبرمی 9چاوم دیوید توسط 71 دهه اواخر در کشدیجی شرکت ایجاد به دیجیتال ارز هایریشه
شود.  فراهم الکترونیکی صورتبه ارزش انتقال قابلیت آن وسیلهبه تا کردمی فراهم هابانک برای بستری بود، شدهاستفاده رمزنگاری

 سال در که بود 5الیبرتی رزرو دیگر مطرح دیجیتال هایپول از یکی. شد ایجاد 177۱ سال در طال پشتوانه با 0گلدها-ئیا اولین از یکی
 آزادانه را آن بتوانند و کرده تبدیلالیبرتی رزرو  به را خود یوروی یا دالر پول تا دادمی اجازه کاربران به سرویس این. آمد وجودبه ۲11۱

 امر همین. داشتند شهرت شوییپول در استفاده برای و بوده متمرکز هاسرویس این هردوی. کنند ردوبدل یکدیگر بین ٪1 دستمزد با
افزایش پیدا  دیجیتال هایپول از مجدد استفاده به عالقه . بعد از مدتی دوباره.کند تعطیل را سرویس دو هر آمریکا دولت تا شد سبب
 ازجمله.کرد تبدیل دیجیتال پول ترینقبول مورد و ترینبزرگ به را آن که بود همراه ۲117 سال در کوینبیت معرفی با امر این. کرد
 در را جدیدی راهیک کوین بیت همچنین.بود شدهتوزیع کل دفتر فناوری از استفاده پیشین هاینمونه سایر برابر در کوینبیت قوت نقاط
 (.1979 کیوانلو شهرستانکی و ذوالفقاری،نمایند ) مبادله را خود هایدارایی واسطه بدون تا داده قرار افراد روی پیش

-توسعه توسط معمول صورتبه که است نشده گذاریمقررات دیجیتال پول از نوعی مجازی پول  ۱اروپا مرکزی بانک تعریف بر بنا

 هیچ مجازی پول. گیردمی قرار مورداستفاده و شدهپذیرفته خاص مجازی جامعه یک اعضای توسط و شود،می کنترل آن دهندگان

 این. است بناشده نظیر به نظیر ارتباطات بر چیزهمه چون ندارد؛ وانتقالنقل کنترل برای مالی مؤسسه یا ی مرکزیدهندهسرویس

 نیاز احساس .نمایند زیاد یا کم را آن ارزش توانندنمی هابانک و کنند کاریدست را آن توانندنمی هادولت که است ایپدیده ماهیت،

 خدمات دریافت یا هافعالیت در شرکت برای .شدند اقتصادی ارزش دارای اینترنتی هایفعالیت برخی که شد آغاز ازآنجا مجازی پول به

 (. 1979 حجازی و زارع،نداشتند ) حقیقی دنیای در ظهوری و واقعی یجنبه هافعالیت این کهدرحالی شدمی پرداخت عِوضی باید آنان
 المللینیب پول این شود،می گفته کاوش آن به که است یبرزمان محاسباتی فعالیت حاصل آن تولید که است مجازی پول کوین بیت

 مانند آن را تواندمی همچنین بگیرد، قرار مورداستفاده جهان در هرجایی از کاال خرید برای تواندمی و نبوده بانکی هیچ مدیریت تحت

(، است ینبالک چ یفنّاور پایه بر) نیست کسیچه کنترل تحت که است یاشبکه کوینیت. بکرد دادوستد فلزی پول یا سهام
 پول، این.(۲1۲1، 9)چن و سانکندینم کنترل را آن کسیچه ؛هاپول سایر با بزرگ تفاوت یک با است دیجیتال پول از جدید شکلیک

                                                                                                                                                    
1 fiat money 
2 Auer & Böhme 
3 David Chaum 

  gold)-(Eکردمی فعالیت محدود مسئولیت با گلد ای زیرنظر ریسرو نقره و طال شرکت عنوان تحت که بود دیجیتال طالی پول واحد یک4 
5 Liberty Reserve 
6 European Central Bank0( ECB) 
7 Chen & Sun  
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 ناظری نهاد و واسط نهاد وجود بدون و یرمتمرکزغ صورتبه و است سنتی ارز بازارهای به نسبت کمتر معامالتی هزینه با جدید ارزی

 (.1977و همکاران،  سارانی) کندمی فعالیت هادولت توسط صادرشده سنتی ارزهای فبرخال مالی مؤسسات و بانک دولت، همچون
 بسیار قیمت بیت کوین بینیپیش، شود جذاب سودهای به منجر تواندیم صحیح گیرییمتصم با سهام قیمت موفقیت ازآنجاکه

 .استبوده  نظمیب و پردهیب ،یرثابتغ یهاادهد دلیل به بزرگ چالش یک سهام بازار بینییشپ همواره .است قرارگرفته موردتوجه
 مانند اهدافی به آن کنار در که باشدمی کاربر یک دید از مجازی پول یک عنوانبه کوین بیت به پرداختن مقاله این اصلی هدف 

 تجارت و مجازی یدنیا در کوین بیت هایقابلیت کشیدن رخ به و مستعد افراد جذب آن، ناشناختگان برای کوین بیت با آشنایی

ی و آینده است شدهپرداخته شدهشناخته دیجیتالی پول ترینیجرا به نسبت دوباره نگاهی مقاله یندر ا .است شدهپرداخته نیز الکترونیک
 شود.بینی میپیش های سایرینبر مبنای پژوهش آن

 روش تحقیق
)موهر و است 1مند پریزمنطبق با دستورالعمل مطالعات مروری نظامو انجام شد و م طراحی 1977مند حاضر در سال مطالعه مروری نظام

 .(۲117همکاران، 

 یوجوجستمقاالت خارجی( با استفاده از  یآورجمعدر مرحله اول مطالعه) برای  یازموردن: اطالعات وجوجستاستراتژی 

تحلیل  و 5کوین، هوش مصنوعی و نرخ بیت0دیجیتال بینی ارزهای، پیش9کوین، آینده بیت۲1۲1۲کوین در نی بیتیبپیش هاییدواژهکل
قرار گرفت.  وجوجستمورد  9علمی الزویر، اشپرینگر، امرالد، پابمد، ساینس دایرکت و گوگل اسکوالر هاییگاهپادر  ۱کوینروند آینده بیت

توجه به تعداد مقاالت و محدودیت بود) با  ۲1۲1 تا ۲119 یهاسالبین  منتشرشدهمقاالت  وجوجستبرای  شدهانتخاببازه زمانی 
 (.قراردادند نحوهساله را مورد  9، نویسندگان این محدوده زمانی تربینی دقیقجهت پیش زمانی پژوهش حاضر

بینی ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی و نرخ کوین، پیش، آینده بیتکویننی بیتبیپیشهای مقاالت داخلی نیز با استفاده از کلیدواژه
، 7، پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی8های داخلی پورتال جامع علوم انسانیدر پایگاه کوینین، تحلیل روند آینده بیتکوبیت

بدون در  19نتو سامانه علم 1۲، پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران11، گوگل اسکوالر11پایگاه مجالت تخصصی پایگاه نور
 اصی برای انتشار مقاالت صورت گرفت.نظر گرفتن بازه زمانی خ

 ،یامداخله مطالعات دیجیتال، وسایل از استفاده اثرات با مرتبط مقاالت شامل مطالعه به ورود معیارهای معیارهای ورود و خروج:

 خارجی مقاالت مورد در و( یلفرا تحل و مروری مطالعات نه و) کیفی و یگروههم مطالعه ،کاویمورد مطالعه موردی، گزارش توصیفی،
 معیارهای. بودند )مقاالت داخلی(1977تا  1979)مقاالت خارجی( و از سال ۲1۲1 تا ۲119 یهاسال بین زمانی بازه در مقاله انتشار
 نداشتند، کامل متن و بودند چکیده دارای تنها که مقاالتی ،هاکنفرانس و هایشهما در شدهارائه مقاالت شامل یزن مطالعه از خروج
 .بودند ارزهای دیجیتال مشابه سایر روی شدهانجام مقاالت نیز و بینی آن در آیندهکوین و پیشبیت با مرتبط تمقاال

 دو توسط متن کل پایان در و هاچکیده سپس ،(مستقل صورتبه) ینابتدا عناو شده، یافت مقاالت بررسی برای :مقاالت بررسی

 .شود حذف مطالعه از یا بماند مقاله کدام که شدیم حل سوم نفر توسط اشتد وجود اختالفی هم اگر و شدمی  خوانده نفر
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 .(9002و همکاران) 1توسط موهر شدهارائهخالصه مراحل انجام مطالعه مروری  .1شکل

 که آمد دست به بینی آنکوین و پیشبیت با مرتبط مقاله ۲1 داخلی مقاالت قسمت در و مقاله  90 خارجی مقاالت قسمت در درمجموع
 نتایج ،یازموردن اطالعات استخراج و دقیق مطالعه از پس. ماند باقی داخلی مقاله 7 و خارجی مقاله ۲1 نهایتاً افراد توسط بررسی از پس

  و بندیطبقه 9و  ۲، 1جداول در مقاالت یافته و شدند تحلیل دستی صورتبه سپس و خالصه داده استخراج جدول در ابتدا شدهاستخراج
 .شدند گزارش

 هایافته
)مقاالت 1977الی  1979)مقاالت خارجی( و  ۲1۲1 تا ۲119از سال بینی آن کوین و پیشبیتینه درزم منتخب مقاالت مشخصات

 .اندذکرشده 1 جدول درداخلی( 
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وجو در مقاالت شناسایی شده از طریق جست

 (02و داخلی 60:های داده)تعداد مقاالت خارجیپایگاه

 دیگر منابع بررسی طریق از شده شناسایی مقاالت

 (فر: صو داخلی 20: )تعداد مقاالت خارجی

 (26و داخلی: 62مقاالت پس از حذف موارد تکراری) تعداد مقاالت خارجی:

 غربال شده مقاالت

 (23:و داخلی 33:)تعداد مقاالت خارجی

 کنار گذاشته شده مقاالت 

 (3:و داخلی 02:)تعداد مقاالت خارجی

مقاالت دارای متن کامل بررسی شده برای واجد شرایط 

 (22:و داخلی  02:)تعداد مقاالت خارجیبودن 

 مقاالت دارای متن کامل کنار گذاشته شده

 (0و داخلی: 22تعداد مقاالت خارجی:

 مقاالت وارد شده به تحلیل

 (2و داخلی: 02)تعداد مقاالت خارجی:
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 کویننرخ بیت کننده بینییشپهای پیشین بررسی پژوهش .1جدول

 نویسندگان ردیف
سال 

 انتشار
 عنوان

روش 

تکنیک تحقیق/

 مورداستفاده

 بینیبرای پیش

 گیرینتیجه

 مقاالت خارجی

 ۲1۲1 1راوی 1
کوین بتا استتفاده از بینی بیتتپیش

کالغ فازی و ال  یجستجوالگوریتم 
 ۲اس تی ام عمیق

الگوریتم 
کالغ  یوجوجست

فازی/ کمترین 
 آمدهدستبهخطای 

 بینیبرای پیش

ادی بتا نتایج نشان داد الگتوریتم جدیتد پیشتنه
کمتتترین خطتتا و بیشتتترین صتتحت نستتبت بتته 

بینتی بهتتری نشتان ، پیشیفاز یرغهای حالت
 .دهدمی

 ۲1۲1 و همکاران 9آکورا ۲
 توپولتوژیکی یهاداده وتحلیلیهتجز
 بتالک در 0رانسامور بینییشپ برای
 کوین بیت چین

 وتحلیلیهتجز
 توپولوژیکی

 بترای را حتلقابل و کارآمتد چارچوب یکارائه 
 کوینآینده بیت تمعامال خودکار بینییشپ

 ۲1۲1 و همکاران 5آوک 9
 قیمتتت وتحلیلتجزیتته و بینتتیپیش
 هایمتدل از استتفاده بتا کوین بیت

 عمیق یادگیری

های الگوریتم
 یادگیری عمیق

هتتای ایتتن مطالعتته نشتتان داد کتته الگوریتم
 و کوینبیتتت قیمتتت ۱یتتوآرام و جیتتتیاسال

 .است نییبپیشباال  دقتبه دستیابی

 ۲1۲1 9دانیا 0
 بیت قیمت بینیپیش تجربی ارزیابی
 وتحلیلتجزیته از استتفاده بتا کوین
 آن مجدد یآورجمع و زمانی سری

سری  وتحلیلیهتجز
 زمانی

 دقتت چترخش مکانیسم که دهدیم نشان نتایج
بترای تعیتین قیمتت  را زمتانی سری بینیپیش
 .بخشدمی کوین بهبودبیت

 ۲1۲1 8دپاریهوانگ و  5
: کتتوین بیتتت بازگشتتت بینتتیپیش

 یکاوداده رویکرد

های الگوریتم
 کاویداده

) ماشین بردار 
پشتیبان، یادگیری 
عمیق، الگوریتم 
 درخت تصمیم(

مبتنی بر ترکیب چنتد الگتوریتم و  چارچوب یک
 بینتتیپیش بتترای دقیتتق ٪91 - ٪۱1 تتتا دقتتت

 بتا گیرییمتصتم بته کمتک و کوین بیت بازده
 شتتدهیمعرف ورودی متغیرهتتای اهمیتتت تتتوزین

 .است

 ۲1۲1 7چاسیتو ۱
 ارزهتتتای دارجهتتتت بنتتتدیطبقه

 از استتتتتفاده بتتتتا شتتتتدهرمزنگاری
 .کوین بیت مورد: سهام هایشاخص

از نوع بندی طبقه
 همبستگی

 ورودی عنوانبه استفاده هنگام G7 سهام بازده
 کالن اقتصادی عوامل جایبه کوین بیت قیمت

 اصتلی دلیتل. شتودمی بینیپیش بهتر ، مربوطه
 دنیتای در G7 ستهام بازارهتای کته است این

 بتته نستتبت بنتتابراین و اندشتتدهادغام اقتصتتاد
 بته نستبت بیشتری حساسیت داخلی هایشوک
 .دارند خارجی هایشوک

تواند تتا دوره ج الیوت مینتایج نشان داد که اموا 11امواج الیوت متوارد و کوین بیت قیمت بینیپیش ۲1۲1 11سانچز و گارسیا 9

                                                                                                                                                    
1 Ravi 
2 Deep LSTM (Long short-term memory) 
3 Akcora 
4 Ransomware 
5 Awoke 
6 gated recurrent unit (GRU) 
7 Dhanya 
8 Huang & Depari 
9 Chasitou 
10 Sánchez & García 
11 Elliott waves 
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 نویسندگان ردیف
سال 

 انتشار
 عنوان
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 مورداستفاده

 بینیبرای پیش

 گیرینتیجه

زمتتانی قابتتل مشخصتتی بتتدون شتترایط استتت نا  دیگر
 دقیقی داشته باشد. نسبتاًتواند پیش بنی می

8 
و  1تانوی

 همکاران
۲117 

 بتتا کتتوین بیتتت ارز نتترخ بینتتیپیش
 یتتادگیری هتتایتکنیتتک از استتتفاده

 .مطالعه مروری: ماشین
 مندمروری نظام

 ایتن ، نکوی بیت فرآیند زمانی ترتیب بررسی با
 از آمدهدستتبه نتیجته کشف دنبال به یادگیری
. استتت( BNN) بیتتزی عصتتبی هایشتتبکه
 فنتاوری بتر مبتنتی پیشترفت و ساالنه پیشرفت

 بینتتیپیش دقتتت بتتاالترین بتتا را SVM متتدل
 را نتیجه بهترین دومین BNN و کندمی نشان

 دهد.می قرار ما اختیار در

 ۲117 و همکاران ۲نودا 7
بینتی هتای پیشوریتمنقتدی بتر الگ

 قیمت بیت کوین
 تفسیری-تحلیلی

 دهندهنشتان 9DDAنتایج از طریق الگتوریتم 
 .وط شدید بیت کوین استسق

 ۲117 0ردیلینقایز 11
 بتاال سمت به دوباره کوین بیت چرا
 ؟رودمی

 تحلیل تکنیکال
این است که قیمتت در ستال  دهندهنشاننتایج 
بتته  ۲1۲1 ستتالمیانهو در  شتتدهاصالح ۲1۲1

 شودهزارتای خود نزدیک می ۲1رکورد تاریخی 

 ۲117 5اردوغان و دایان 11

 بهتتره نتترخ بتتین رابطتته تحلیتتل
 ارزهتتتتای قیمتتتتت و المللتتتتیبین

 بیتتت مطالعتته مورد: شتتدهرمزنگاری
 ۱لیبور و کوین

استفاده از مدل 
 ابتکاری

نتتتایج نشتتان داد کتته نتترخ ارزهتتای دیجیتتتال 
خواهد مانتد و ثابت  ۲1۲1سال  باقیمتمتناسب 

 تغییر محسوسی نخواهد داشت.

 ۲117 9دوبین 1۲
 از: چتینبتالک بینی بازارهتایپیش
 و دارنتد اهمیتت چترا ، اندآمده کجا

 درگیر افراد تنظیم نحوه
 تفسیری-تحلیلی

نتایج نشان داد بر اساس قتوانین متالی آمریکتا، 
اهمیت به بازارهای دیجیتال افزایش پیدا خواهد 

کوین بتته دلیتتل جتتذابیت کتترد و نتترخ بیتتت
گذاری و حمایتت آمریکتا افتزایش پیتدا سرمایه

 خواهد کرد.

19 
شادمن و 

 8سبرگاکر
۲118 

 بتتا کتتوین بیتتت ارزش بینتتیپیش
 تحلیتل متورد در ایمطالعته: توییتر

 قیمتتت بتتر آن تتتیثیر و هتتا توییتتت
 کوینبیت

 تحلیل رگرسیونی

 هاییفرصتت استت ممکتن دهدمی نشاننتایج 
 بترای هتای تتوئیتررونتد توئیت از هاستفاد برای
 داشته وجود کوین بیت قیمت تغییرات بینیپیش
های مالی و توئیت در مورد بنابراین بحران .باشد

 کوین خواهد شد.آنان موجب تقویت ارزش بیت

10 
و  7پودیال

 همکاران
۲118 

 تحلیتتلوتجزیتته بتترای چتتارچوبی
 یتتادگیری از استتتفاده بتتا افتتزاربتتاج

 ماشین
 یری ماشینیادگ

میتزان نترخ نتایج نشان داد با رشد باج افزارهتا، 
 کوین افزایش پیدا خواهد کرد.بیت

 ۲118 11راگرز 15
 یتا نقلیه وسیله: دولت و ینبالک چ
 ؟همکاری

 تفسیری-تحلیلی
هتا موجتب خواهتد شتد نترخ های دولتحمایت

هتزار دالر  ۲1هتزار تتا  11کوین در دامنته بیت
 نوسان نماید.

                                                                                                                                                    
1 Thanvi 
2 Noda 
3 Difficulty Adjustment Algorithms 
4 Redelinghuys 
5 Erdogan & Dayan 
6 LIBOR 
7 Dubin 
8 Shadman & Roxbergh 
9 Poudyal 
10 Rogers 
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 نویسندگان ردیف
سال 

 انتشار
 عنوان

روش 

تکنیک تحقیق/

 مورداستفاده

 بینیبرای پیش

 گیرینتیجه

 ۲118 1درزبران 1۱
 در و عقتب رفتتن جلو رفتتن ، ثبات

 چینبالک
 تفسیری-تحلیلی

با سرعت بتاالیی در تمتامی  ینبالک چفناوری 
ای، متالی، بتانکی نفتوذ ساختارهای دولتی، بیمه

کوین خواهتد کند و موجب تقویتت بیتتپیدا می
 شد.

19 
فاالدیسازلود و 

 ۲نوموند
۲118 

 ماشتین یتادگیری هایمدل مقایسه
 کوین بیت قیمت بینیپیش برای

 یادگیری ماشین
کوین را رو به افزایش ها قیمت بیتاک ریت مدل

 دهند.نشان می

 ۲119 و همکاران 9شی 18
 بتتر متتالی محصتتوالت عمتتر چرختته
 ینبالک چ معیار اساس

معادالت  یسازمدل
 ساختاری

تغییتتر شتتکل پیتتدا  یصتشتتخقابلمنتتابع متتالی 
ت کنتتد و مافیتتای قتتدرت، موجتتب تقویتتمی

 کوین خواهد شد.تبی

 ۲119 0سین و وانگ 17
 بتتا کتتوین بیتتت قیمتتت بینتتیپیش

 هایشتبکه یهامجموعه از استفاده
 .عصبی

الگوریتم شبکه 
 عصبی مصنوعی

هتای نشان داد که بر اساس داده 5MLPمدل 
درصد احتمال  59گذشته و روند معامالت قبلی، 

کوین شکستته سال آینده رکورد بیتت 0دارد در 
 شود.

 ۲119 ۱شاهو  امجد ۲1
 بینتتیپیش و کتتوین9 بیتتت تجتتارت

 آنالین زمانی سری
های الگوریتم

 بندیطبقه

درصد ، قیمتت  ۱1 احتمالبهدر سه سال آینده ، 
بتا نوستانی در  همتراهبیت کوین مقتدار ثتابتی 

هزار دالر را نشتان خواهتد  ۲1 هزارتا 11قیمت 
 داد.

۲1 
و  8رادیتیو

 همکاران
۲119 

 دالر به کوین بیت ارز نرخ بینیپیش
 شبکه یهاروش از استفاده با آمریکا
 مصنوعی عصبی

شبکه عصبی 
 مصنوعی

 شتبکه یعنتی ، ANN روش چهار مطالعه این
  ژنتیک الگوریتم عصبی شبکه ،ینهزمپس عصبی

 و  پتس زمینته ژنتیتک الگوریتم عصبی شبکه ،
 را  کننتدهیتتقو هتاییتوپولوژ عصتبی تکامل
 پیچیدگی و دقت اساس بر هاروش. کرد مقایسه

    کته داد نشتان آزمایش نتیجه. اندشدهیابیارز
بینی را ارائته بهترین پیش شبکه عصبی تکاملی 

 .دهدمی

 مقاالت داخلی

۲۲ 
و  خدابنده لو
 همکاران

 تحلیلی-تفسیری کوینبررسی چگونگی پیدایش بیت 1977
نامعلوم بودن آینده آن به دلیل نامشخص بتودن 

 آن یهاکنندهکنترلزیگران و با

 1978 کشوری و مالیی ۲9
 بتتا کتتوین بیتتت قیمتتت بینتتییشپ

 و عصتتبی شتتبکه تلفیقتتی رویکتترد
 استواری تحلیل

تحلیل -شبکه عصبی
 استواری

 بیتت قیمت تاریخی یهاداده از استفاده بامدلی 
 بترای مبنایی موردنظر روش سازییادهپ و کوین

 تجهتتتت پیشتتتتنهادی رویکتتتترد از استتتتتفاده
 دیجیتال ارزهای حوزه در مختلف هایبینییشپ

 است شدهارائه

 مستائل بته چته چنتان بانکداری در کوین بیت تحلیلی-تفسیری نظتام در کتوین بیت جایگاه تحلیل 1978 آور و همکاراننان ۲0

                                                                                                                                                    
1 Branders 
2 Phaladisailoed & Numnond 
3 Shi 
4 Sin & Wang 
5 Multi-layer Perceptron 
6 Amjad & Shah 
7  
8 Radityo 
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 نویسندگان ردیف
سال 

 انتشار
 عنوان

روش 

تکنیک تحقیق/

 مورداستفاده

 بینیبرای پیش

 گیرینتیجه

 ارزهتا رمزینته از استتفاده اگر و کند توجه فقهی اسالمی بانکداری
 بتر باشتند هنداشتت اقتصتاد در منفتی پیامدهای

 .است جایز ضرار ال و ضرر ال اصل اساس

 1978 روشن و همکاران ۲5
 بیت حقوقی و فقهی وضعیت بررسی
 کوین

 تحلیلی-تفسیری

 مواجته خصوص-این در ییهاچالش و مسائل با
 نظتارت و مناستب قوانین وضع با باید که است

 مبتادالت در اعتماد و اتکاء قابل ایوسیله دقیق،
 .شود

 197۱ زاخانیمیر ۲۱
 فقهی-مالی ماهیت و کوین بیت
 مجازی پول

 تحلیلی-تفسیری

 پول بهای سقوط حتی و شدید نوسانات احتمال
از  برختتتی حتتتتی. نیستتتت منتفتتتی دیجیتتتتال
 را کتوینبیتت بهتای ستابقهیب رشد کارشناسان

ای هتم . اما عتدهدانندمی آن سقوط آغاز عمالا
 شود.بیشتر می بازهم معتقدند

۲9 
نی و سیدحسی

 همکاران
197۱ 

 اثترات و آینتده پتول مجتازی، پول
 آن امنیتی و اقتصادی

 افزایش استفاده از بیت کوین و تقویت آن SWOTمدل 

 197۱ نوری و نواب پور ۲8
 مفهتتتتومی چتتتتارچوب طراحتتتتی

 در مجتازی ارزهتای گذارییاستس
 ایران اقتصاد

سازی و ارائه مدل
 چارچوب

 چالشتی ابعتاد شناستایی بترای جتامع چارچوبی
 گتتذارقانون استتتفاده بتترای مجتتازی ارزهتتای

 .است شدهیطراح

۲7 
صیادمعروف و 

 همکاران
1970 

 و کتوین بیتت دیجیتتالی پول واحد
  الکترونیک تجارت در آن نقش

 مروری
و رشتد ارزش  المللیبیناستفاده در قراردادهای 

 آن در آینده

91 
حسینی و سید

 دعائی
 روبه افزایش با نوسانات شدید تحلیل تکنیکال مجازی پول نخستین کوین بیت 1979

 
 صورتبهدر این تحقیقات،  مورداستفادههای های تحقیق و تکنیکبررسی شد، فراوانی روش 1با توجه به تحقیقاتی که در جدول 

 نشان داده شد: ۲آمار توصیفی در جدول 
 کوینبینی بیتدر تبیین و پیش مورداستفادههای فراوانی تکنیک .9جدول 

 جمع مقاالت خارجی مقاالت داخلی روش یا تکنیک

 1۲ 11 1 هوش مصنوعی

 9 9 0 تحلیلی-تفسیری

 ۲ 1 1 مروری

 0 9 1 تحلیل تکنیکال

 5 9 ۲ سازیمدل

 91 ۲1 7 جمع

 
مقاله  0د تفسیری بوده است که تعدا-در مقاالت داخلی، شیوه تحلیلی مورداستفاده، مشخص شد که بیشترین تکنیک ۲بنابر جدول

روش تحقیق وارد باشد این است که در ساختارهای است. ایرادی که ممکن است به این  شدهانجاممقاله با این روش تحقیق،  7از 
عقالیی همیشه و در همه شرایط بر  گیریتحلیلی ممکن است پژوهشگر دچار خطاهای ادراکی متعددی شود  و نتیجه-تفسیری

سازی ها نیز مربوط به تکنیک هوش مصنوعی، تحلیل تکنیکال و مدلق نباشد. کمترین تکنیکهای مختلف، صادمبنای محیط
یادگیری ماشین، در  خصوصاًهای مبتنی بر هوش مصنوعی گونه استنباط کرد که پژوهشتوان اینبوده است. از این آمار می



  1011دی-آذر، 5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره لمی نگرشفصلنامه ع

 

و کمتر پژوهشی در این خصوص انجام گردیده است. خصوص ارزهای دیجیتال، در کشور ما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است 
کوین در مقاالت خارجی مرتبط با هوش بینی کننده بیتدر مقاالت پیش مورداستفادهاین در حالی است که بیشترین تکنیک 

دیجیتال و بینی برای ارزهای ترین و قابل استنادترین شیوه پیشها را کاملمصنوعی بوده است و پژوهشگران علمی، این تکنیک
 نمایند.های خود استفاده میگذاریدانند و از آن برای سرمایهحضور دارد، می المللیبینهای دانند که در بورسیا هرگونه ارزی می

گیری و بینی نتایج توایع غیرخطی و خطای محاسباتی بسیار کم در اندازهمصنوعی به دلیل دقت و صحت باالیی که در پیشهوش
حوزه سهام، کاربرد جذابی دارد. تحلیل تکنیکال در مقاالت داخلی کمترین تعداد  خصوصاًر بسیاری از صنایع مختلف بینی، دپیش

شماری است که شناسایی و کوین به دلیل اینکه تابعی از متغیرهای بیتوان استنباط کرد که بیتدهد که میمقاله را نشان می
ای، موجب شده بری است و از طرفی تغییرات شدید پرنوسان ثانیهیار پیچیده و زمانها و روابطشان با یکدیگر، کار بسکشف آن

، تحلیل شدهیبررسدر تمامی مقاالت  روینازاصحیح، عاجز باشند،  طوربهاست تا تحلیلگران تکنیکال از تحلیل روند بیت کوین 
کوین ارائه دهند چه در مقاالت داخلی و چه در مقاالت درصد تحلیلی جامع از روند بیت  91و یا باالی  طورقطعبهتکنیکالی که 

گیری در رابطه با آینده از ریسک و شرایط مختلف قرار داشتند و تصمیم شمارییب یهادر حالتها خارجی، یافت نشد و تحلیل
ای ا ابتکاری نوآورانههنیز، مدل یسازمدلهای مختلفی، شرطی کرده بودند. در خصوص تکنیک ها و حالتبیت کوین را با گزاره

مشخصی در  طوربهها سهم برابری بین مقاالت داخلی و خارجی وجود داشت اما قطعیت صحت این مدل یباًتقربود که  شدهارائه
ملکرد آن توان با اطمینان نسبت به عبود و نمی شدهیبررسها تنها در یک مقاله آینده  مشخص نشده بود چراکه برازش این مدل

 های آینده نظر قطعی ارائه کرد.برای حالت
کوین در سه حالت، آینده و روند آتی بیتسعی شد پس از بررسی نتایج مقاالت، استنباط و تحلیل نهایی نویسندگان در خصوص 

 گزارش نهایی ارائه شد: 9)یا خن ی( بررسی شود و در جدول  افزایش، کاهش، ثبات

 
 کویندر خصوص آینده و پیش بیت شدهیبررسهایی مقاالت فراوانی نتایج ن .3لجدو

 فراوانی نسبی فراوانی بینیپیش

 %99/۱9 17 افزایش قیمت

 %۱0/۱ ۲ کاهش قیمت

 %91 7 ثبات)خن ی(

 %111 91 جمع

 
 

 
 9099کوین برای بیت مقاالت هایبینیسهم هر یک از پیش.1نمودار
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های پیشنهادی های اخیر در خصوص اجرای الگوریتممورد از مقاالت پژوهش 17 ، افزایش قیمت بیت کوین در9طبق جدول 
توان ادعا کرد بر دهد که میدرصد را به خود اختصاص می 99/۱9شد که این مقدار، برابر با  محرزکوین برای نرخ آینده بیت

باشد و حتی در سه مقاله افزایشی داشته  ، روند۲1۲1کوین در سال رود تا بیتدرصد احتمال می ۱9های قبلی، مبنای پژوهش
به ثبت رسانده بود، بشکند و فراتر رود. کاهش قیمت در یک مقاله  ۲119است رکورد خود را که در سال  شدهبینییشپخارجی 

به  ها، رشد منفی اقتصاد جهانیدولت یتحماعدمتحلیلی داشت و -شد که بیشتر جنبه تفسیری یترؤداخلی و یک مقاله خارجی 
مد را دلیل این سقوط هایی ناکارآدلیل تعطیلی صنایع ناشی از بحران کرونا و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در خصوص گزینه

کانالی را دنبال کوین روندی ثابت و همراه با نوسانات خیلی محدود و میانای که ادعا داشتند بیتمقاله 7اعالم کردند. از میان 
های بازار، کوین و نهنگو مقصد بیت مبدأمختص مقاالت داخلی بود که ادعا داشتند به دلیل نامشخص بودن مقاله  9نماید، می

مشخص تحلیلی از آینده این نوع ارزهایی که چندین پارامتر متعدد  طوربهتوان گذاران در آینده نامشخص است و نمیرفتار سرمایه
 بینی آنان الزم دارد، ارائه کرد.برای پیش

 گیریبحث و نتیجه
. هر رمز ارز کندیمکار  هادولتیا ارز دیجیتال است که بدون دخالت حکومت و  شدهرمزنگاریبیت کوین نخستین پول  یطورکلبه

میلیون ساتوشی است. قیمت بیت کوین  111است. هر بیت کوین معادل  شدهیلتشکبنام ساتوشی  یترکوچکبیت کوین از واحد 
شود. قیمت جهانی بیت کوین نیز از طریق محاسبه ت همچون دالر آمریکا، یوان چین و یا یورو سنجیده میبرحسب ارزهای فیا

قیمت بیت کوین، این پروژه  یالحظه. به دلیل تغییر آیدیمموجود در بازار به دست  هاییصرافآن در  یهامعاملهمبلغ میانگین 
قیمت بیت کوین از موضوعات پربحث  بینیپیش. باشدیموفقیت بسیار مهم بوده و بررسی روند بیت کوین در م یسکپر ربسیار 

. در حقیقت باشدیمدر دنیای دیجیتال امروزی شده است. نوسان قیمت این ارز همانند قیمت دالر، سهام و طال پرنوسان 
واضح و قانونمند تحت  صورتبه زچیهمهزیرا  کنندیمکوین اعتماد زیادی به بیت  و مردم عادی گذارانیهسرماگران، معامله

مشکالتی که در  .انجام گردد هااز طرف دولت ، بدون اینکه نیاز باشد که اعتمادسازیشودمیکاربر انجام  هایلیونمنظارت 
  کوین همچنان وجود دارد عبارتنداز:بیت

 الکترونیکی بودن دیگر سوی از است. سرور در بانفوذ آن رویهبی خلق مجازی هایپول جدی مشکالت از:امنیتی مشکالت

 کاربر اگر عالوهبهدارد.  همراه به را سرقت و کاربر حساب شدن هک ،شدنگم مانند یتیامن هایچالش مجازی هایپول

و همکاران،  احمدی علیائیرود )می بین از همیشه برای سرمایه شخص، کند فراموش را خود عبور رمز و حساب اطالعات

 امکان مجازی پول نهایتبی خلق امکان و مجازی پول نظام در ناظر نبودن به توجه با:مجازی ولپ سقوط خطر (.1978

 تهدید با نیز را مجازی پول است ممکن کند،می متیثر را حقیقی پول نظام که مخاطراتی دارد. سایر نیز وجود پول سقوط این

 پیدا تالقی مجازی و حقیقی پول که ییدرجا :واقعی تصاداق تهدید (.1978و همکاران،  احمدی علیائیمواجه سازد ) بیشتری

 نیز پولی سیاست بر اثرگذار عوامل دیگر نماید. همچنین تحریک تواندحقیقی می دنیای در را تقاضا مقدار مجازی پول کنند،می

 کاربران زیرا است؛ پول کنونی نظم در مجازی هایپول هایآفت دیگر از گیرند. خروج ارز قرار تیثیر تحت توانندمی طریق این زا

 از مالیاتی فرار و ییشوپول (.۲1۲1و همکاران،  1هستند )آلن پول مجازی به دستیابی دنبال به حقیقی ارز تصریف با

-می آن از استفاده با ، مجرمانمجازی پول قلمرو بر جهانی و ملی قانونی حاکمیت عدم به عنایت با ی:اینترنت جرائم طریق

و  احمدی علیائیتسهیل نمود ) را هاپدیده این ارتکاب زمینه و زد دامن اینترنتی جرائم سایر و مالیاتی فرار ،ییشولپو به ندتوان

 با هاپول این مالکان کاربری مشخصات تطابق عدم امکان در مسائل این ریشه: هویت شناسایی عدم (.1978همکاران، 

 یجرائم و تخلفات چنین ارتکاب زمینه روینازا و هستند گمنام که بینام نه وجوه این صاحبان درواقع است. هاآنحقیقی  هویت
-سیاست اما دارد وجود هاشبکه این در کاربر یک ردپای شناسایی و هاتراکنش رهگیری امکان است.گرچه ترساده هاآنبرای 

 ارزش افت احتمال و ثبات عدم (.1978و همکاران،  احمدی علیائیاست ) نبوده امری چنین تعقیب و شفافیت گذاری بر

 قرار آسیب مورد مجازی کاربران ازی، جامعهجم پول مورد در ایمخاطره هرگونه یا محبوبیت کاهش صورت در: مجازی پول

 ریسک معامله، ریسک مقابل، ریسک طرف بازار، عمقیکم ریسک بازار، ریسک ازجمله مجازی پول گیرند. مخاطراتمی

                                                                                                                                                    
1 Allen 



  1011دی-آذر، 5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره لمی نگرشفصلنامه ع

 

 فنی پیچیدگی (.1977و همکاران،  شیرزور علی ابادیاست ) یگذارقانون ریسک و اطالعات وصیخص حریم ریسک عملیاتی،

 اقبال هنوز بابت این و از نیست درکقابل افراد عموم برای فنی هایپیچیدگی جهت به پول از نوع این فهم :عمومی اقبال و

 و ویژگی همین خاطر به شاید .نیست اعتمادقابل بسیاری یبرا هنوز نیز اینترنتی خدمات سایر حتی و است نداشته پی در عمومی
 و یبردارکاله احتمال اقتصادی امنیتی و فنی ینانهبخوش هایتحلیل همه با کارشناسان هنوز که است اختراع این منشی ابهامات

 شبکه بودن بسته (.1978، دانند )صادقیانمنتفی نمی را است شدهگرفته کار به شبکه این در که هاییسرمایه رفتن بین از

 هایپول تبدیل صرافی برای ایجاد خاص مجازی شبکه کاربران میان در مجازی پول بودن بسته به توجه با:مجازی پول

 چون عواملی هاپول تبدیل این نرخ برای است. نگرفته شکل عمومی طوربه بازار این و است روبرو چالش با یکدیگر به مجازی

 (.1977و همکاران،  عباس پوربود ) خواهد اثرگذار هاپذیری پولتبدیل و تقاضا و انی( عرضهرو مطلوبیت )عوامل
 توان در موارد زیر تشریح کرد:کوین را نیز مینقاط م بت بیت

توان آن را به تر میاین موضوع بدین دلیل است که بیت کوین ارز محبوبی است و بسیار راحت باال: ینقد شوندگقابلیت 

و این  کردها پیدا بیت کوین را در تمامی صرافی  توان. یک نکته دیگر آن است که تقریباً میکردیی چون دالر و یورو تبدیل ارزها

اینترنتی  یهافروشگاهو  اماکنکوین توسط پذیرش بیت بودن میزان تجارت این ارز است.حاکی از باال

کوین خریداری ها را با بیتتوان محصوالت یا خدمات آندارند که می زیادی وجود ینآنال یرغهای آنالین و مغازه :شمارییب

درصد بازار را به  01ترین رمز ارز است. در حال حاضر بیش از بیت کوین اولین و بزرگ :رمز ارز ینتربزرگبیت کوین  .کرد

میلیون از  19ل حاضر حدود در حا :میلیون بیت کوین وجود دارد 91تنها  خود اختصاص داده که رقم بسیار بزرگی است.

مانده باعث یک سری تغییرات است. این میزان کم باقی ماندهیباقمیلیون برای استخراج  0این میزان در دست مردم است و حدود 
 شود. زمانی که تعداد متقاضیان بیت کوین زیاد باشد اما میزان بیت کوین موجود کم باشد، این عدم تعادلدر قیمت و ارزش آن می

 (.1977 میرفاطمی و فرهودی نژاد،عرضه و تقاضا به افزایش قیمت بیت کوین منجر خواهد شد )
نخستین صندوق تنظیم بیت کوین با تنظیم در خصوص  1متحده ایاالت بهادار اوراق و بورس کمیسیون شاهد تییید ۲1۲1در سال 

بود و با  شدهثابتدالر  9111در کانال  ۲117ابتدای  ماهههسدر حالی آغاز شد که  ۲117قانون بودیم. روند بیت کوین در سال  01
دالر رساند. بیت کوین نوعی از  10،111دالر خود را تا مرز  9۲11دوم دوباره رشد بیت کوین آغاز شد و از قیمت  ماههسهشروع 

 ۲117هایی که در ماه اکتبر کوینیت. تعداد بقراردادبندی اوراق بهادار آید و نباید آن را در دستهنمی حساببهاوراق بهادار 
 ۲117طالی دیجیتال در سال  عنوانبهسالی بود که بیت کوین  ۲117میلیون عبور کرد. در سال  18بود، از مرز  شدهاستخراج

الر ، ادعا کرد دارایی کریپتو ممکن است تهدیدی برای تسلط د9کنگره ایاالت متحده نماینده ۲برد شرمن چنان رواج پیدا کرد که
 .(۲117، 0)پایگاه فوربسآمریکا در اقتصاد جهانی باشد

به این صورت است که در آغاز ترین اتفاقات در این سال، یکی از مهمبررسی گردد.  ۲1۲1باید در سال  نیز البته روند بیت کوین 
و ایران به وجود آمد. بیت  همتحدیاالتا، رابطه مهمی بین حرکت قیمت بیت کوین و طال در مورد افزایش تنش بین  ۲1۲1سال 

هزار دالر، حرکت صعودی خود را ت بیت کرد و بر روی حرکت  11با قرار گرفتن بر روی مقاومت روانی  ۲1۲1کوین در سال 
د افتاتفاق می کوین بیت روند در باریک سال چهار هر تقریباً که شدهیزیربرنامه اتفاق یک م بت دیگر رمز ارزها نیز تیثیر گذاشت.

 عنوانبهکوین بیت 1۲25اینکه  جایبهجدید تولید شده در هر ده دقیقه به نصف کاهش می یابد.  هایینکواین است که تعداد بیت
درباره  هاتحلیلشود. کوین تولید میبیت ۱2۲5آن  جایبهدر هر بلوک گنجانده شود، اکنون  کوینمعدن بیتبرای کارگران  دستمزد

. برخی باشدیمین رویداد بر قیمت بیت کوین و اینکه آیا از قبل قیمت آن در بازار وجود دارد، متفاوت چگونگی تیثیرگذاری ا
مبادله انجام خواهد شد  صورتبهو از این بابت بیت کوین کمتری استخراج و  یداکردهپکوین کاهش معتقدند جذابیت استخراج بیت

راین، سیستم عرضه و تقاضا نیز موجب خواهد شد تا قیمت بیت کوین به دلیل های کمتری نیز به ثبت خواهد رسید، بنابو تراکنش
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دیگر معتقدند به دلیل عرضه کمتر به دلیل جذابیت  یبرختقاضای کمتر و عرضه کمتر، روندی رو به کاهش داشته باشد. اما 
و تقاضا موجب تقویت ارزش بیت  استخراج کمتر، تقاضا مطابق قبل ثابت یا بیشتر خواهد شد و این برهم خوردن نظام عرضه

 کوین خواهد شد.

 منابع
،ماهیت و کارکرد پول و ارز دیجیتال )موردمطالعه: هویت و گونه شناسی پول در 1978احمدی جشفقانی، حسین علی و عرب، مریم،

 .اسالم و ایران(،نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه،شیراز
،ارز دیجیتال،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی 1978و یزدان شناس، فاطمه سادات و شاهزید، فاطمه،احمدی علیائی، ریحانه 

 .دفاعی،تهران
شده )پول دیجیتال(،کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی ،کارکرد ارز رمزنگاری1979حجازی، محسن و زارع، محمدعلی،

 .برق،کامپیوتر و فناوری اطالعات،مبارکه
،بررسی تکامل و کارکردهای ارز دیجیتال،هفتمین 1977سونیا و خالقی، جواد و محمودی، مرتضی و رئیسی، مسعود،دادسرشت، 

 .المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه،تهرانکنفرانس بین
ال و بیت کوین،پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، ،شناخت ارز دیجیت1977سارانی، محمد و کهدویی، امین و شفیعیان پور، ابوالفضل،

 .مدیریت و حسابداری،شیروان
المللی مهندسی صنایع و بینی آینده آن،ششمین کنفرانس بین،بیت کوین و پیش1977شیرزور علی ابادی، زهرا و رمضان زاده، حمید،

 .هاسیستم
 .المللی علوم و مهندسیه خورشیدی،سومین کنگره بین،استخراج ارز دیجیتال با استفاده از منبع تغذی1978صادقیان، هومن،

،بیت کوین از نظر قواعد فقه اسالم،نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه 1977عباس پور، زینب و حسنی، محبوبه و قاسم پور، حسینعلی،
 .و فرهنگ،شیراز

: ایران در افسردگی(. 197۲.) رستمی هرهطا ، هاشمی اکرم ، طاووسی محمود ، امیدواری سپیده ، موسوی جواد سید ، منتظری علی
 .570-5۱9( :۱) 1۲ ;197۲. پایش. پژوهشی متون مند نظام مرور

. آن امنیتی و اقتصادی اثرات و آینده پول مجازی، پول(. 197۱.)السادات شبنم ،کیوانیان، حمیدرضا ارباب،  الدین، شمس سید، حسینی
 .تهران. دفاع اقتصاد ملی همایش اولین

 میانجی نقش با بیگانگی و دلبستگی هایسبک اساس بر جبری –وسواسی عالئم تبیین(. 1977. )نادر2 منیرپور2 زهرا2 خلیفات
 .۱۲-07(2 1)21۲ بالینی شناسی روان. افسردگی

 پیدایش چگونگی ،بررسی(1977) ابراهیم، جعفری، و اله نعمت قزاق، و مهدی قاسمی، و محمدرضا علیشاه، آقاجانی و رضا لو، خدابنده
 .توسعه،تهران خدمت در علم محوریت با تکنولوژی و علوم نوین های یافته المللیبین کنفرانس کوین،هفتمین بیت

 .110 شماره بورس، ماهنامه مجازی، پول نخستین کوین بیت(. 1979.)می م دعایی، می م، سیدحسینی،
2 حقوقی تحقیقات فصلنامه. کوین بیت حقوقی و فقهی یتوضع بررسی(. 1978. )هانیه2 میرزایی2 مصطفی2 مظفری2 محمد2 روشن

۲۲(89 2)07-98 . 
 تجارت در آن نقش و کوین بیت دیجیتالی پول واحد(. 1970.)رشیدی،حسن علی، مژدهی، زاده طوفان محمدرسول، صیادمعروف،

 .یکشور. تهران. 70 اسفند. تکنولوژی و علوم در پژوهش المللیبین کنفرانس دومین. الکترونیک
،بیت کوین )ارز دیجیتال ( و اقتصاد،چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در 1979کیوانلو شهرستانکی، زهرا و ذوالفقاری، سعید،

 .برق و کامپیوتر و صنایع،اسفراین
 فرانسکن استواری،اولین تحلیل و عصبی شبکه تلفیقی رویکرد با کوین بیت قیمت ،پیشبینی1978احسان، مالیی، و محمدمهدی

 .اقتصاد،تهران و بالکچین دانش، مدیریت المللیبین
،صرافی های غیرمتمرکز و نقش آنها در بازار ارز دیجیتال جهان با 1977مهرآرا، محسن و سرحدی، پیمان و شهسواری، پریوش،

 .،تهرانمطالعه ی موردی صرافی غیرمتمرکز کونوس دکس،پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بالک چین ایران
المللی ترفندهای ،مروری بر بیت کوین، محبوب ترین ارز مجازی،سومین کنفرانس بین1977میرفاطمی، سیدعلی و فرهودی نژاد، اکبر،

 .مدرن مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها،تهران
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